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RESUMO

Introdução: O  coronavírus  (SARS-CoV-2)  surgiu  no  final  de  2019  em  Wuhan,
província de Hubei, na China em todo o mundo.  Métodos de prevenção, tratamento
e  diagnóstico  têm  sido  amplamente  estudados  devido  à  alta  incidência  e  ao
acometimento  do  sistema  respiratório.  Por  esse  ponto,  imagens  radiológicas  do
tórax  têm  desempenhado  um  importante  papel.  O  presente  estudo  teve  como
objetivo evidenciar como o exame de tomografia computadorizada pode contribuir
com evidências para as suspeitas do COVID-19 em casos falsos-negativos em RT-
PCR.  Metodologia: O trabalho apresentado trata de uma revisão de literatura, e
para  sua  realização  utilizou-se  as  bases  de  dados  Scielo  e  Google  Acadêmico,
usando  os  descritores  tomografia;  COVID-19;  diagnóstico;  no  corte  temporal  de
março a maio do ano de 2020.  Resultados e Discussão:  A reação em cadeia de
polimerase com transcrição reversa em tempo real (RTPCR) do ácido nucleico viral
no COVID-19 é considerado referência para fim de diagnóstico, no entanto, vem
sendo abordado a importância da tomografia  computadorizada (TC) de tórax em
pacientes  acometidos com resultados falso-negativos  de RT-PCR.  Além disso,  o
exame  tomográfico  é  de  grande  relevância  não  apenas  para  o  diagnóstico  do
COVID-19,  mas também no monitoramento do desenvolvimento da doença e na
análise da eficácia terapêutica. Conclusões: Diante disso, para casos sintomáticos,
a  tomografia  computadorizada  se  destaca  como  importante  no  diagnóstico  e
acompanhamento  do  tratamento  dos  pacientes,  sendo  preponderante  a  fim  de
aumentar a acurácia no diagnóstico.

Palavras-chave –  Infecções  por  coronavírus;  RT-PCR;  Tomografia
computadorizada.
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ABSTRACT

Introduction:  Coronavirus (SARS-CoV-2) appeared in late 2019 in Wuhan, Hubei
province, China worldwide. Prevention, treatment and diagnosis methods have been
widely  studied  due  to  the  high  incidence  and  the  involvement  of  the  respiratory
system. At that point, chest X-ray images have played an important role. The present
study  aimed  to  show  that  the  computed  tomography  exam  can  contribute  with
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evidence  for  the  suspicions  of  COVID-19  in  false-negative  cases  in  RT-PCR.
Methodology:  The  presented  work  deals  with  a  literature  review,  and  for  its
accomplishment it was used the databases Scielo and Google Scholar, using the
descriptors tomography; COVID-19; diagnosis; in the time cut from March to May of
the year 2020. Results and Discussion:  The polymerase chain reaction with real-
time  reverse  transcription  (RTPCR)  of  the  viral  nucleic  acid  in  COVID-19  is
considered a reference for the purpose of diagnosis, however, importance of chest
computed tomography (CT) in patients affected with false-negative results of  RT-
PCR. In addition, the tomographic examination is of great relevance not only for the
diagnosis of COVID-19 but also in monitoring the development of the disease and in
the analysis of therapeutic efficacy. Conclusions: Therefore, for symptomatic cases,
computed tomography stands out as important in the diagnosis and monitoring of
patients'  treatment,  being  preponderant  in  order  to  increase  the  accuracy  in
diagnosis.

Keywords - Coronavirus infections; RT-PCR; Computed tomography
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INTRODUÇÃO

Atualmente designado como pandemia, o vírus que causa o COVID-19 é intitulado
por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2). A infecção
por nCov-19 pode ser assintomática ou causar sintomas desde o resfriado comum
ao  quadro  Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave  (SARS),  sendo  este  último
potencialmente  fatal.  Em  casos  sintomáticos,  as  apresentações  clínicas  são
semelhantes às de pneumonia viral, apresentando-se como febre, tosse e dispneia.

O diagnóstico  dessa  patologia  é  baseado no  RT-PCR (Transcrição  Reversa por
Reação em Cadeia da Polimerase) que é feito em amostras nasais ou da região de
orofaringe coletadas com um swab. Entretanto, como os testes de PCR são muitas
vezes escassos e seus resultados são demorados, foi identificado que a tomografia
computadorizada pode auxiliar na triagem desse grupo de pacientes sintomáticos e
até  mesmo  aqueles  falso-negativos  com  quadro  clínico  característico  pelo
coronavírus.

A  tomografia  computadorizada  do  tórax  dessa  forma  possibilita  um  prévio
diagnóstico  antes  do RT-PCR que aponta  para  um diagnóstico  definitivo.  Dessa
forma, a tomografia pode antecipar um diagnóstico definitivo e além de tudo, pela
análise do quadro do paciente é possível realizar o início do tratamento adequado
para a infecção por COVID, evitando um agravamento clínico do paciente e melhora
da qualidade de vida (BERTOLAZZI; MELO, 2020).

O  presente  estudo  teve  como  objetivo  evidenciar  como o  exame de  tomografia
computadorizada pode contribuir com evidências para as suspeitas do COVID-19
em casos falsos-negativos em RT-PCR.
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METODOLOGIA

O estudo foi construído a partir de revisão da literatura, utilizando-se os descritores:
COVID-19,  RT-PCR,  tomografia  computadorizada  (Computed  tomography),
diagnóstico  (diagnosis)  e  infecções  por  coronavírus  (Coronavirus  infections),
pesquisados  na  base  de  dados  SciELO  (Scientific  Electronic  Library  Online)  e
Google acadêmico. Foram excluídos artigos de revisão, relatos de caso, ensaios
clínicos,  guidelines e editoriais. A amostra deste estudo foi composta por 4 artigos
no corte temporal de março a maio do ano de 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perante a pandemia por COVID-19 e sua abrangência variada da população, como
crianças, idosos, gestantes, entre outros, observa-se à importância da tomografia
computadorizada (TC) no diagnóstico e acompanhamento da doença, tornando a
atenção para este tema essencial. O reconhecimento e o isolamento precoces de
pacientes  com COVID-19  são  de  importância  crucial  no  controle  dessa  doença,
especialmente naqueles com RT-PCR falso negativo ou assintomáticos.

Os autores Bertolazzi e Melo (2020) discutem que o diagnóstico mais utilizado e de
padrão-ouro  para  o  diagnóstico  da  covid-19  é  realizado  pela  reação  de  cadeia
polimerase  em tempo real  (RT-PCR)  em material  colhido  da  nasofaringe  ou  da
orofaringe. No entanto, se esse teste for negativo e a suspeita clínica for alta, a
recomendação é de que ele seja realizado novamente, devido a possibilidade de
erro  por  material  celular  insuficiente  ou  técnicas  inadequadas  de  detecção  e
extração.

Porém, como o resultado da RT-PCR tem sido disponibilizado dentro de um prazo
mais longo que o relatório da TC, esse passou a assumir um papel relevante dentro
da avaliação global dos pacientes, ainda mais por ser bastante eficaz na detecção
dos  achados  pulmonares  mais  frequentes  da  doença (SHOJI  et  al.,  2020).
Consequentemente, vem sido observado o número crescente de solicitação de TC
de tórax, principalmente nas unidades de saúde, desde os primeiros registros de
casos no Brasil,  visando assim, o diagnóstico precoce da covid-19 nos achados
tomográficos.

O TC é capaz de evidenciar a presença de opacidades em vidro fosco (GGO) e,
consolidações  multifocais,  irregulares  ou  segmentares  pulmonares,  indicando  a
progressão  da  doença.  Outros  padrões  comumente  observados  neste  exame:
padrão  reticular,  crazy  paving,  broncograma  aéreo,  alterações  das  vias  aéreas,
alterações  pleurais,  alargamento  vascular,  sinal  do  halo,  linfoadenomegalias
(VIEIRA; EMERY; ANDRIOLO, 2020).

A  TC  do  tórax  pode  ajudar  no  diagnóstico  dessa  doença,  porém  não  pode
isoladamente confirmá-lo nem excluí-lo. Apesar da TC não ser ideal para diagnostico
da Covid-19, e de não poder verificar a presença do vírus, ela pode desempenhar
um papel importante na triagem, priorizando o uso de recursos para pacientes com
alta probabilidade para a doença.

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



Dessa  forma,  ainda  que  o  diagnóstico  definitivo  deva  ser  realizado  mediante  a
execução do RT-PCR, dada a seriedade alcançada nos últimos meses pela doença,
considerada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS); é crucial
que clínicos e radiologistas estejam habituados com os aspectos mais comuns de
apresentação por imagem da COVID-19 na TC, assim como a evolução esperada
dos achados, de modo que possam contribuir precocemente para a identificação dos
casos e, por conseguinte, redução das consequências e da taxa de mortalidade da
doença.

CONCLUSÕES

Conclui-se, perante o estudo,  que a tomografia pode ser inserida como teste de
triagem nos hospitais, principalmente com demanda maior de pacientes, e recursos
restringido durante a pandemia. Poderão auxiliar,  dessa forma, na otimização de
testes imunocromatográficos, leitos, de isolamentos e unidade de terapia intensiva.
Sendo assim, é de suma importância que clínicos e radiologistas estejam habituados
com as formas mais comuns de exibição para os achados tomográficos e com os
resultados obtidos na tomografia de pacientes. Contribuem assim, para detecção
precoce de casos, e pode-se impedir o aumento e a taxa de mortalidade da doença.
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